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Zatogrip Kids 6+, 120 ml dziecko katar przeziębienie
 

cena: 22,89 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 120 ml

Postać syrop

Producent LEKAM

Rejestracja suplement diety

Zastosowanie kaszel

Opis produktu
 

Działanie

Produkt ma postać naturalnego syropu o malinowym smaku. W jego skład wchodzi ekstrakt z kwiatu bzu czarnego, odpowiadający za
złagodzenie i ukojenie podrażnionej błony śluzowej górnych dróg oddechowych. Działa immunostymulująco i wzmacnia odporność.

Ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej przyczynia się do wspomagania czynności układu oddechowego i zneutralizowania kaszlu
oraz bólu gardła.

Ekstrakt z ziela werbeny koi podrażnioną jamę ustną, gardło, krtań i struny głosowe.

Ekstrakt z owoców aceroli zawiera znaczną dawkę witaminy C wspomagającej funkcjonowanie układu immunologicznego i odporności.

Ekstrakt z kwiatu dziewanny wielkokwiatowej działa kojąco na śluzówkę gardła i wspomaga proces oddychania (udrożniając nos i
zatoki). Pobudza naturalne mechanizmy obronne organizmu.

Cynk wykazuje właściwości immunostymulujące, a ksylitol pozyskiwany z drzewa brzozy skutecznie wzmacnia zęby, dzięki pobudzaniu
procesu mineralizacji szkliwa Ekstrakt z owoców czarnego bzu wpływa kojąco na jamę ustną, krtań oraz gardło. Przynosi ulgę w
przypadku ich podrażnienia.

Ekstrakt z kwiatów czarnego bzu przynosi ulgę w przypadku podrażnienia górnych dróg oddechowych, dodatkowo wspomaga układ
immunologiczny.

Ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej wspiera układ oddechowy, aby w naturalny sposób pomóc złagodzić kaszel oraz ból gardła.
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 Ekstrakt z ziela werbeny wpływa kojąco na jamę ustną, gardło, krtań i struny głosowe w przypadku ich podrażnienia.

Ekstrakt z kwiatów dziewanny wpływa kojąco na gardło, ułatwia oddychanie. Dodatkowo wspiera układ odpornościowy oraz wspomaga
prawidłowe funkcjonowanie uszu.

Ekstrakt z owoców aceroli stanowi bogate źródło witaminy C, która pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.

Cynk i witamina D pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.

Ksylitol naturalny cukier pozyskiwany z drzewa brzozy. Charakteryzuje się korzystnym działaniem na zęby, poprzez wpływ na ich
mineralizację.

Zalecana do spożycia dzienna porcja

Stosować doustnie.

Dzieciom powyżej 2 roku życia podawać 1 łyżeczkę syropu (5 ml) x 2/24h, w godzinach porannych i wczesno popołudniowych.

Skład

Woda, syrop glukozowo-fruktozowy, ekstrakt z owoców czarnego bzu (Sambucus nigra), ekstrakt z owoców aceroli (Malpighia
punicifolia), ksylitol - stabilizator, regulator kwasowości - kwas cytrynowy, ekstrakt z kwiatów czarnego bzu (Sambucus nigra), cynk
(mleczan cynku), aromat malinowy, ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej (Pelargonium sidoides), ekstrakt z ziela werbeny (Verbena
officinalis), ekstrakt z kwiatu dziewanny (Verbascum thapsus), substancja konserwująca - sorbinian potasu, substancja zagęszczająca -
guma ksantanowa, sproszkowane owoce malin, witamina D (cholekalcyferol).

Uwagi do stosowania

Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego dla dzieci powyżej 6. roku życia.

Produkt przyjmowany pod nadzorem lekarza.

Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

Przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25°C) w ciemnym i suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Po otwarciu przechowywać w lodówce nie dłużej niż 30 dni.

Sposób przechowywania15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: LEK-AM SP. Z O.O.
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